
Den nye INSTA-CERT
certificering 

– en fællesnordisk ordning



Certificeringsprocessen

administreres og overvåges

af den uafhængige INSTA-

CERT-organisation. 

INSTA-CERT blev stiftet i 2004

med henblik på at samle og

koordinere indsatsen og erfa-

ringerne i:

Dansk Standard certificering

SFS-Inspecta certificering 

(Finland)

Nemko certificering (Norge)

SP certificering (Sverige)

Arbejdet blev indledt med certi-

ficeringen af plastrørsystemer

til transport af bl.a. drikke- og

spildevand i alle sammenhænge.

Fremtidig vækst
Standarderne og procedurerne, 

der ligger bag INSTA-CERT-certi-

ficeringen og -kontrollen, er

åbne for udvikling og forbedring.

Alle producenter, der kan accep-

tere og leve op til kravene i den

nye certificeringsordning, kan

søge om at benytte Nordic Poly

Mark.

En fællesnordisk certificering

gennem den uafhængige

INSTA-CERT-organisation



Kontrolaftale, der beskriver:

De standarder, SBC’er og mær-
ker, der er gældende for pro-
duktet

Kontrolorganets erklæring
over for certificeringsorganet

(INSTA-CERT) at det vil foreta-
ge kontrol og inspektion i
henhold til de gældende
SBC’er og rapportere resulta-
terne til certificeringsorganet

Hvad er certificering? 

SBC’er (Særlige Bestemmelser for Certificering), der beskriver:

Hvilke applikationsmuligheder
produktet må anvendes i

Hvilke produktegenskaber, 
der skal afprøves

Hvilke prøver, der skal udfø-
res, og hvordan disse prøver

skal håndteres

Hvilke krav prøveresultaterne 
skal leve op til for at opfylde
kravene i standarden

Hvordan produkterne skal 
mærkes

En beskrivelse af, hvilke pro-
dukter certificeringen dækker
og hvilke eventuelle begræns-
ninger, der er på dimensioner
og klasser

Detaljer vedrørende typetest, 
intern og ekstern kontrol og
inspektion

Krav til kvalitetssikrings-
system 

Liste over godkendte tredje-
partsorganisationer

Beskrivelse af Nordic Poly 
Mark

Standard, der beskriver:

GRC’er (Generelle Regler for Certificering), der beskriver:

Inspektion

Mærkning

Fuldstændig eller delvis ind-
dragelse af certifikat

Betaling for certificerings-
ordningen

Opsigelsesregler

Klageprocedurer

Lovkrav (f.eks. godkendelse 
til drikkevand)

Certifikatet dokumenterer:

met anvendes aktivt af produ-
centen

At producenten regelmæssigt, 
med uddannet personale og
med godkendt udstyr, udfører
egenkontrol af produkter og
proces

At der regelmæssigt foreta-
ges tredjepartskontrol

At producenten kun anvender 
råvarer, der opfylder kravene i
SBC’erne

Producent, kontrolorgan og
certificeringsorgan

De produkter, der er omfattet 
af kontrolaftalen

De produkter, der er omfattet
af standarden. Herunder hvil-
ke materialer produkterne
fremstilles af, trykklasser,
stivhedsklasser, dimensioner
osv.

INSTA-CERT’s krav til certifice-
ring for det specifikke produkt

Yderligere og mere specifikke 
krav i forhold til CE-mærkning,
standarder og normative
dokumenter, med henblik på
at hæve kvalitetsniveauet til
det traditionelt høje nordiske
niveau

INSTA-CERT’s generelle regler
for certificering

Certificeringsaftalen

Producentens forpligtelser og 
rettigheder under certifice-
ringsaftalen

At der af en godkendt tredje-
part og med tilfredsstillende
resultat er gennemført type-
test i henhold til SBC’erne 

At producentens interne kon-
trolsystem opfylder kravene i
SBC’erne, og at kontrolsyste-



INSTA-CERT certificeringen og
Nordic Poly MarkTredjepartskontrol,

der sikrer, at krave-
ne i SBC’er og EN-
standarder over-
holdes

Samme høje stan-
dard som hidtil

Høj sikkerhed for
brugerne

Én samlet certifice-
ring for alle de nor-
diske lande

Certificeringen er en fælles-

nordisk ordning, der har til

hensigt at overvåge og admi-

nistrere de standarder, der

anvendes til dokumentation af

egenskaberne i en lang

række plastrørsystemer og til-

hørende komponenter.

Certificeringen kontrolleres af en 

uafhængig tredjepart og er derfor

langt forud for CE-mærkningen,

der introduceres ultimo 2006, da

denne kun anvender den informa-

tion, som producenterne selv stil-

ler til rådighed.

Formålet er at give brugerne en

pålidelig standard, der garanterer,

at de kan have tillid til, at korrekt

installerede INSTA-CERT-certifice-

rede rørsystemer vil sikre ensartet

driftssikker transport af enhver

form for vand og spildevand, der

passerer gennem disse systemer.

INSTA-CERT-organisationen, der fastsætter SBC’erne

INSTA-CERT

X produkter Y produkter Plastrørsystemer

Arbejdsgruppe
DANVA

NORVAR
Svensk Vatten

VVY
INSTA-CERT
Producenter

Kontrolorganer

Den nye fællesnordiske certificeringsord-

ning adskiller sig fra de gamle nationale

ordninger ved at involvere de nordiske

brugerorganisationer, kontrolorganer og

producenter. Denne unikke ordning sikrer,

at de eksisterende høje standarder også

vil være fremtidens standarder.



Hvorfor en ny nordisk certificeringsordning og mærkning?
De eksisterende nationale

mærkninger (f.eks. VA, STF og

Gaffelmærket) vil ophøre i løbet

af 2006 og blive erstattet af den

europæiske CE-mærkning.

Med indførelsen af CE-mærkning-

en vil brugerne ikke kunne være

sikre på, at produkterne er

underlagt tredjepartskontrol.

For at sikre det samme høje

nordiske kvalitetsniveau som før

CE-mærkningen indføres i maj

2005 en ny fællesnordisk certifi-

ceringsordning, som overvåges

af INSTA-CERT.

Nuværende
ordning

CE-mærknng INSTA-CERT
Nordic Poly Mark

Afløb Tryk Afløb Tryk Afløb Tryk

Beskrivelse/egenskaber   

Produktcertificering:
- Typeprøvning tredjepart
- Intern kontrol
- Ekstern kontrol tredjepart

Materialer:
- Densitet, PE/PP/PVC
- Smelteindeks, PE/PP
- Termisk stabilitet, PP/PE
- K-værdi, PVC
- Blødgøringstemperatur, PVC
- Langtidstrykstyrke

Produkt:
- Dimensioner
- Udseende
- Mærkning
- Overfladebeskaffenhed
- Dimensionsstabilitet
- Termisk stabilitet
- Slagprøvning
- Stivhed
- Trykprøve
- Methylenklorid, PVC
- Vejrbestandighed

Systemet:
- Samlingers tæthed
- Modstand mod kombineret jord-

belastning og høj temperatur 
(BLT)(rør i jord)

- Cyklustest ved forhøjet tempera-
tur (rør i bygning)

- Toksiske krav
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Sammenligning af krav indeholdt i
de forskellige ordninger

++ indeholdt på nuværende niveau
+ indeholdt, men på lavere end nuværende niveau
- ikke indeholdt
ej rel ikke relevant for applikationen
dekl fabrikant deklareret værdi kræves

[1] Fabrikanten bestemmer selv 
omfanget af den interne kontrol

[2] Reaktion over for ild kan blive 
underkastet tredjeparts kontrol 
afhængigt af klassificering

[3] Vandkvalitet vil formentlig blive omfattet af 
tredjeparts typeprøvning og kontrol 

[4] Toksiske krav i forbindelse med CE-mærkning 
er stadig under diskussion, så niveauet i for-
hold til de eksisterende krav i DK og FIN
kendes ikke



Certificeringsprocessen
For at opnå INSTA-CERT-certifi-

cering og ret til at anvende

Nordic Poly Mark skal der først

foretages en typetest af et uaf-

hængigt prøvningsinstitut (f.eks.

TI, SP, SINTEF, VTT).

Tredjepartskontrollen udfærdiger

en testrapport, der konkluderer,

om produkterne lever op til de

krav, der indeholdes i produkt-

standarden og SBC’en.

Testrapporten sendes til produ-

centen, hvorefter denne sender

al dokumentation til INSTA-CERT.

Derefter foretager producenten

egenkontrol, der overvåges af

tredjepartskontrollen. Desuden

gennemfører tredjepartskontrol-

len regelmæssigt inspektion hos

producenten for at kontrollere,

at producenten foretager kor-

rekt kontrol med korrekt udstyr,

og at kontrollen udføres af kva-

lificeret personale.

Endvidere udtager tredjeparts-

kontrollen tilfældige produktprø-

ver og udfører test for at fast-

slå, om produkterne lever op til

kravene i den relevante pro-

duktstandard og SBC. Hvis dette

ikke er tilfældet, vil INSTA-CERT

skride ind over for producenten,

og ultimativt kan certificeringen

blive trukket tilbage (se proces-

sen i nedenstående figur).

Vedvarende kontrol 

Certificeringsorgan Tredjepartskontrol

Producent
- Kontrol af råvarer
- Kontrol af komponenter
- Produktion
- Intern batch release 

kontrol
- Intern procesverifikation
- Lager, distribution
- Reklamationer

Inspektion:

- Kvalitetssikringssystem
- Personale
- Kontroludstyr
- Produktionsudstyr

Ekstern produktkontrol

Kopi af kontrolrapport

B
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ucent
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Intern kontrol udført af pro-
ducenten. Dette overvåges
desuden af tredjepartskon-
trollen.

Kontrol-
aftale

Certifikat

SBC xyz

EN xyz

GRC



Lancering

INSTA-CERT-certificeringen

træder i kraft i maj 2005 og

gennemføres i flere på hinanden

følgende faser.

Fase 1 (introduktion maj 2005)

Vandtryk PE EN 12201 DS & SFS*

Vandtryk PVC EN 1452 DS & SFS*

Trykafløb PE EN 13244

Trykafløb PVC EN 1456

Trykløse afløb i jord PVC EN 1401

Trykløse afløb i jord PP EN 1852

Trykløse afløb i bygning PVC EN 1329

Trykløse afløb i bygning PP EN 1451

Fase 2

Hot and cold PE-X EN/ISO 15875

Hot and cold PP EN/ISO 15874

Hot and cold PB EN/ISO 15876

Hot and cold PVC-C EN/ISO 15877 

Hot and cold multilayer Ukendt

Gas PE EN 1555

Trykløse afløb i jord struktur EN 13476

Trykløse afløb i jord PP-M EN 14758

Trykløse afløb i bygning PP-M Ukendt

Trykløse afløb i bygning ”low noise” Ukendt

Brønde EN 13598 serie

Fase 3

Trykløse afløb i bygning PE EN 1519

Regnvand Ukendt

Kabelrør EN 50086 serie

Trykløse afløb i jord PE EN 12666 

Dræn Ukendt

* Grundet nationale krav til drikke-
vand i Finland og Danmark bibehol-
des SFS- og DS-mærkningen som
supplerende mærkning som doku-
mentation for godkendelse til
transport af drikkevand.



Nordic Poly Mark er en frivillig

ordning, der skal ses som et

supplement til EN-standarden, og

alle producenter og importører af

plastrørsystemer opfordres til at

anvende ordningen. 

Nordic Poly Mark

For vejledning og retningslinjer

vedrørende ansøgning om og

brug af og Nordic Poly Mark,

kontakt venligst INSTA-CERT

eller en af disse organisationer:

Dansk Standard,

tlf. +45 39 96 61 01

SFS-Inspecta,

tlf. +358 10 521 600

Nemko Certification AS,

tlf. +47 22 96 06 00

SP Certifiering,

tlf. +46 033 16 50 00

www.insta-cert.org

www.nordic-poly-mark.com
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Standardnummer

Navn og mærke

Fabrikantens mærke

Produktionsperiode &

produktionssted [1]

U eller UD [2]

B eller BD [3]

Diameter x godstykkelse

Nominel diameter og rørserie

Godstykkelse eller S-serie

Eventuelt vinkel

Stivhedsklasse

SDR svejseområde

SDR serie (for PE)

Materiale

MFR klasse [4]

Iskrystal

Trykklasse

Tolerance (for PE)

CT (når relevant)

Godkendelsesmærker

Nordic Poly Mark

SFS og/eller DS [5]

[1] Såfremt der er flere produktionssteder, skal produktionsstedet kunne identificeres.

[2] UD for dimensioner op til 200 mm, U for 250 mm og opefter.

[3] B for fittings op til 50 mm, BD fra 75 mm og opefter.

[4] Kun for rør til samling med svejsning under montage og kun for PP rør.

[5] Når det er relevant. Se i øvrigt skema for introduktion af de forskellige faser
inde i brochuren.
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Informationer
på produkter


